
Op weg
Rusland is geen voor de hand 

liggende bestemming. Het land lijkt 

ver weg, hoewel dat relatief is: van 

midden Nederland naar Moskou is 

even ver als naar Zuid-Spanje. Maar 

een camperreis naar Rusland voelt 

onbekender en daardoor spannender. 

We spreken de taal niet (hoewel 

Google Translate helpt) en kunnen 

het cyrillische schrift niet lezen. Het 

is een reis, die we alleen niet zouden 

maken maar de grote truck van Hans 

in de nabijheid wetende, durven 

we het aan. Samen met elf andere 

camperaars gaan we een maand 

lang het Oude Rusland Verkennen. 

We rijden overigens niet in konvooi. 

Vilnius
Onze reis door Wit-Rusland begint 

in Litouwen op camping De Harmonie, 

nabij Vilnius, de hoofdstad. Daar krijgen 

we van Expedition Far East wegenkaarten 

van Wit-Rusland en Rusland evenals een 

routeboek en een voorgeprogrammeerde 

route voor onze Garmin. Ook hebben zij de 

overnachtingsplaatsen uitgezocht, zodat 

we niet met ons beste Russisch zelf op zoek 

hoeven naar een camping, of wat daar op 

lijkt. Hans en Nancy lichten de route en de 

werkwijze nog uitgebreid toe. De te volgen 

route is op de wegenkaarten van Wit-Rusland 

en Rusland ingetekend en ingevoerd in onze 

navigatie-apparaten. Ook hebben we allemaal 

een sticker op de camper geplakt gekregen, 

zodat we als “groep” herkenbaar zijn. De dag 

wordt afgesloten met een aangeklede borrel.

Independence Avenue 
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Grens formalitieten
We zijn deze eerste echte reisdag van 

onze reis naar Wit-Rusland ’s morgens vroeg 

begonnen. Geduld blijkt die dag een schone zaak. 

In een semi-colonne rijden we met 13 campers in 

een mengeling van spannend en verwachtingsvol 

achter de donkergele Man-Truck van Hans naar 

de grens tussen Litouwen en Wit-Rusland. De 

beambten zijn zeker niet onvriendelijk maar het 

toelaten van 13 campers, de truck, 27 personen 

en twee honden kost tijd, heel veel tijd. Maar na 

het invullen van de nodige formulieren en het 

zetten van handtekeningen zijn na zo’n 3,5 tot 

4 uur alle personen en de honden toegelaten en 

alle campers ingeklaard. 

Dan wacht ons de volgende tijdrovende klus: 

het bemachtigen van een tolkastje. De daarvoor 

benodigde papierwinkel kost minstens 17 

handtekeningen (echt waar) en neemt per 

camper 20 minuten in beslag. Maar uiteindelijk 

kan iedereen op weg richting het kasteel van Mir. 

“Help. Wat staat er op dat bord?” We zeggen 

het regelmatig als we eenmaal de grens tussen 

Litouwen en Wit-Rusland zijn overgestoken. We 

kunnen het cyrillische schrift niet of nauwelijks 

ontcijferen. Dankzij die hulpmiddelen komen 

we – na een route langs bossen met naaldbomen, 

houten huizen en veel kaal akkerland - veilig 

aan in Mir, onze eerste overnachtingsplaats in 

Wit-Rusland. 

Kasteel van Mir en het Paleis van Nesvizh
In de morgen bekijken we allemaal 

op eigen gelegenheid het kasteel van 

Mir, cultureel erfgoed van UNESCO. 

Het kasteel was ooit bezit van de 

familie Radziwill, een naam die we 

vaker in Wit-Rusland zullen horen 

en ook al in Vilnius tegen kwamen. 

Het raakte in de 19e eeuw in verval 

en is vanaf begin 20e eeuw weer 

opgebouwd, een klus die na de Tweede 

Wereldoorlog nog verder is afgemaakt 

en vervolmaakt. Tegenwoordig is 

een aantal kamers en zalen weer in 

oude stijl ingericht en zijn in de torens 

van het kasteel diverse exposities 

ondergebracht. We wandelen door de 

zalen en bewonderen de bijzondere 

plafonds. Met de tentoonstellingen in 

de torens zijn we gauw klaar, vooral 

ook, omdat die een klimpartij langs 

nauwe, smalle trappen vergen, met 

treden van 40 of 50 centimeter. 

Geen kasteel maar een heus paleis zien 

we 30 kilometer verder in Nesvizh. Dat 

paleis wordt beschouwd als het mooiste 

paleis in Wit-Rusland en kent ook weer 

verschillende ingerichte zalen en extra 

exposities van onder meer harnassen 

en zwaarden. Ook dit paleis was ooit 

eigendom van de familie Radziwill en 

ook dit paleis staat op de UNESCO-lijst 

van werelderfgoed. Het bezoek vinden 

we dan ook zeker de moeite waard. De 

parkachtige tuin rondom het paleis 

met vijvers en lanen zal later in het 

seizoen zeker prachtig zijn maar nu 

is deze helaas nog kaal. Niet ver van 

het paleis staat ook de Poolse rooms-

katholieke kerk maar die is wegens 

renovatiewerkzaamheden gesloten. Wel 

zien we de Russisch-orthodoxe kerk.  

In Nesvish scoren we allemaal een 

datakaartje voor onze telefoon, zodat 

we elkaar onderling kunnen bereiken. 

Op deze groepsreis, die geen groepsreis 

wil zijn, geschiedt de communicatie 

namelijk vooral via WhatsApp. We 

zien er ook het eerste standbeeld voor 

Lenin; er zullen er deze reis nog heel 

wat volgen.

Kasteel van Mir

Paleis van Nesvizh
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Minsk 
Onze tocht naar Minsk voert 

ons voor een deel door het platteland 

van Wit-Rusland. Het landschap is 

merendeels vlak en slechts hier een 

daar licht golvend. Akkers, waarop het 

eerste groen verschijnt wisselen zich 

af met bruine en zwarte stukken nog 

kale grond, die wacht om ingezaaid 

te worden na de lange winter. Die 

landbouwgronden worden afgewisseld 

met naaldbomen en berkenbossen. 

We komen door dorpjes met vooral 

houten huizen maar ook stenen, nieuw 

gebouwde huizen. Her en der zien we 

een ingezakte houten schuur maar 

het merendeel van de huizen ziet er 

netjes uit. Dat geldt voor het hele land: 

het maakt een nette en vooral schone 

indruk. Nergens zien we ook maar een 

papiertje op straat. Misschien waren we 

bevooroordeeld maar het verrast ons dat 

we hier niet de grauwsluier zien, die we 

kennen uit het vroegere Oost-Duitsland. 

In Minsk vinden we een parkeer- en 

overnachtingsplek in het groen, vlak 

bij de Minsk Arena, niet ver van de 

rondweg. Daarvandaan breng bus 1 ons 

steeds voor 65 roebelcent per persoon 

(circa 30 cent) naar het plein bij het 

Stadhuis, dan wel naar het Station. 

Minsk is in de Tweede Wereldoorlog 

vrijwel plat gebombardeerd en nadien 

weer opgebouwd. Het resultaat is 

een stad met brede boulevards, grote 

pleinen en in het centrum en langs 

de 15 kilometer lange Independance 

Avenue nogal pompeuze gebouwen 

in Stalinistische stijl. De stad ziet er 

welvarend uit; we zien moderne auto’s 

en goedgeklede mensen. Opvallend is 

dat we nauwelijks neonreclames en 

reclameborden zien.   

De twee miljoen inwoners van 

Minsk zijn ondergebracht in enorme 

wooncomplexen, van soms wel 30 

of 40 verdiepingen hoog. Op een 

woonlaag tellen we ook wel 30 of 40 

appartementen. De complexen zijn 

enorm maar niet zo grauwgrijs als 

we (alweer bevooroordeeld) hadden 

verwacht. Opvallend is verder de brede, 

parkachtige groene strook langs de 

rivier.  

Een tweede lange boulevard is 

de Pobeditelei Avenue. La gs die 

Avenue zijn in recentere jaren tal 

van sportcomplexen, waaronder 

dus de Minks Arena, en enige grote 

winkelcentra gebouwd. Op de plek van 

een aantal van die sportcomplexen 

lag vroeger de Joodse wijk met houten 

huizen maar daar is niets meer van over. 

We zijn 2,5 dag in Minsk en verkennen 

zelf de stad met een bus tour en met 

een free walking tour onder leiding 

van een jonge gids (iedere dag om 

11.00 uur vanaf het Stadhuis). Hij leidt 

ons naar het eiland van Tranen met 

een monument ter nagedachtenis 

van de Wit-Russische soldaten die in 

Afghanistan hebben gevochten, door het 

oude wijkje Trinity Hill met de gekleurde 

huizen en langs de Opera. Tenslotte 

komen we nog langs het appartement 

waar Lee Harvey Oswald* 2,5 jaar heeft 

gewoond en door de KGB in de gaten 

werd gehouden. De rondleiding eindigt 

bij het Victory Monument met de eeuwig 

brandende vlam voor omgekomen 

soldaten. De gids weet er boeiend bij 

te vertellen. Zo horen we onder andere 

dat de mensen in de Sovjetjaren gratis 

woonden, mits ze werk hadden. Na 

Stalins dood werden er voor dat doel 

grote woonblokken gebouwd met 

appartementen, die vooral goedkoop, 

eenvoudig, klein en functioneel moesten 

zijn. Bij de Maria-kerk meldt hij dat deze 

in de Sovjettijd nota bene dienst deed als 

boksschool. Ook is hij voorzichtig kritisch 

over de verkiezingen van de huidige 

president Lukaschenko, die al 25 jaar aan 

de macht is en de oppositie monddood 

heeft gemaakt. “Israël heeft meer 

presidenten gehad van wit-Russische 

afkomst dan Wit-Rusland zelf”. Hij 

vertelt dat er officieel geen werkloosheid 

Kathedraal Heilige Geest

Eiland van Tranen
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is in Wit-Rusland maar laat doorschemeren 

dat het voor jonge mensen niet altijd 

gemakkelijk is om aan werk te komen. 

Doordat de lonen laag zijn (een gemiddelde 

werker verdient ca. 350 euro per mand), 

zijn er ook weinig restaurants en terrassen 

te vinden in Minsk. Alleen de hoogopgeleide 

ICT-ers verdienen met ca. 1500 euro genoeg 

om zich wat luxere goederen en uitgaan te 

kunnen veroorloven. 

* Lee Harvey Oswald, de vermeende 

moordenaar van president Kennedy liep 

in 1959 over naar de Sovjet Unie, waar hij 

in 1962 trouwde met Marina Proesakova. 

Het leven in de Sovjet-Unie beviel Lee 

Harvey niet. Oswald keerde samen met zijn 

vrouw terug naar de Verenigde Staten en 

ze gingen in Dallas wonen, waar ook zijn 

moeder en broer woonachtig waren, red. 

Een bus tour met een rode dubbeldekker 

vanaf het station voert ons langs de 

belangrijke gebouwen aan weerszijden 

van de twee genoemde brede avenues. 

Het Engelse commentaar maakt er met 

ronkende superlatieven een reclamespot 

voor Wit-Rusland van. Toch vinden we het 

een leuke tocht, waarin we in korte tijd veel 

van de stad zien en horen. 

Op ons eigen houtje verkennen we het 

Warenhuis Gum, een soort imitatie van de 

Bijenkorf, maar dan in de vijftiger jaren. We 

lopen binnen in de prachtige Heilige Geest 

Kathedraal met zijn iconen en wandelen 

over het enorme Independence plein, 

waar vroeger parades werden gehouden 

maar dat tegenwoordig is versierd met 

bloemperken, fonteinen en lichtkoepels 

met sculpturen. Onder het plein ligt een 

groot overdekt winkelcentrum met tal 

van hedendaagse winkels en restaurants 

De Rode Kerk op het plein staat jammer 

genoeg in de steigers. Die kerk is gebouwd 

in opdracht van ene Edward Woynillowicz 

ter nagedachtenis aan zijn overleden 

kinderen Simon en Helen. Het verhaal is 

dat zijn dochter het beeld van de kerk in 

haar slaap zag en de kerk heeft getekend. 

Oorlogsmuseum 
De laatste dag in Minsk wandelen 

we door het groene park en bezoeken we 

het Oorlogsmuseum aan de Pobeditelei 

Avenue. Het is gevestigd in een fraai 

ontworpen gebouw met daarvoor een 

obelisk. Het blijkt een mooi opgezet 

museum, dat onder meer via diorama’s 

vertelt hoe Wit-Rusland in de Tweede 

Wereldoorlog in het oostfront kwam te 

liggen en heeft geleden onder de Duitse 

bezetting. Er zijn in die jaren maar liefst 

2,3 miljoen inwoners van Wit-Rusland 

omgekomen, meer dan een kwart van 

de totale bevolking. Het is een vreselijke 

geschiedenis, waar we eigenlijk weinig of 

niets van afweten. Mede door de mooie 

opzet van het museum lopen we er enige 

uren geboeid rond. Het verschil met het 

museum in Vilnius is dat hier met geen 

woord meer wordt gerept over de tijd dat 

Wit-Rusland bij Rusland werd ingelijfd en 

de sovjets het voor het zeggen hadden. 

Eigenlijk hadden we nog wel met de 

metro naar de fraaie diamantvormige 

bibliotheek willen gaan maar daarvoor 

ontbrak het ons aan energie. In plaats 

daarvan laten we ons terug voeren naar 

de camper en kijken nog even rond in het 

vlakbij de overnachtingsplaats gelegen 

winkelcentrum. 

Al met al vonden we Minsk een op het 

eerste gezicht wat ontoegankelijke maar 

toch wel boeiende stad. Wel vonden we  

2,5 dag ruim voldoende. 

Gum warenhuis

Lichtkoepel ondergronds winkelcentrum Oorlogsmuseum aan de Pobeditelei Avenue

 Droomreis

CAMP E R 
 R E I S M A G A Z I N E52 

49-55_Wit-Rusland-1.indd   52 10-08-18   06:28



Khatyn Memorial 
Een plek om stil van te worden. 

Dat is het Khatyn Memorial ter 

nagedachtenis aan de duizenden plat 

gebrande dorpjes en nederzettinkjes 

in Wit-Rusland. We komen er langs als 

we met de camper rijden van Minsk 

naar het Domzarycy Bereninksky 

Reserve en later naar Braslaw Lake. 

We leerden het al in Minsk: in  

Wit-Rusland is in de oorlog een 

kwart tot een derde van de bevolking 

omgekomen, maar liefst 2,3 miljoen 

mensen. Zij worden op meerdere 

plaatsen herdacht maar speciaal bij  

het Khatyn Memorial.

De geschiedenis van Khatyn is 

afschuwelijk. Het dorp met 26 huizen 

en 156 inwoners is op 22 maart 1943 

platgebrand door een Duits bataljon 

als wraak voor de dood van vier Duitse 

politiemensen door de partizanen. 

De inwoners zijn bijeen gedreven in 

een schuur, die vervolgens in brand is 

gestoken. Slechts een handvol kinderen 

en één volwassene hebben het drama 

overleefd. Khatyn was echter niet 

uniek: hetzelfde is gebeurd in nog 628 

dorpen, waarvan er 186 nooit zijn 

herbouwd. Tel hierbij op de honderden 

concentratiekampen en je begrijpt dat 

Wit-Rusland geldt als het land dat in 

Europa waarschijnlijk het meest heeft 

geleden in de oorlog. 

Het Khatyn Memorial ligt op de plek van 

het oude dorpje Khatyn maar herdenkt 

al de doden die in Wit-Rusland zijn 

gevallen. Het is nu een stil en vredig en 

indrukwekkend oord, waar de vroegere 

huizen symbolisch met betonnen dakjes 

en schoorstenen zijn weergegeven. 

In die schoorstenen hangen klokken, 

die iedere 30 seconden even luiden. 

De 186 nooit herbouwde dorpen 

zijn weergegeven in een veld kleine 

grafstenen. Een enorm standbeeld 

van een wanhopige vader (een van 

de zes overlevenden), die zijn dode 

zoon in zijn armen houdt domineert 

de plek. Drie berken bij een eeuwige 

vlam symboliseren dat een kwart 

van de bevolking is weggevaagd. Het 

geheel laat iedereen op een ingetogen 

wijze stil staan bij de onvoorstelbare 

gebeurtenissen hier. Ook wij zijn er stil 

van.

Berezinsky Reserve  
We rijden verder noordwaarts 

naar het Berezinsky Reserve National 

Park. Dit National Park ligt bij de 

Berezinarivier en omvat aan de natuur 

overgelaten bos en moeras. In het 

beschermde gebied leven heel veel 

dier- en vogelsoorten en bloeien veel 

verschillende planten. Onder leiding 

van de jonge gids Alexandra lopen 

we door een stukje van het gebied. 

Alexandra werkt hier verplicht twee 

jaar. Door hoge cijfers op de middelbare 

school mocht ze gratis studeren 

maar dat betekent wel dat ze na haar 

studie twee jaar voor de overheid 

moet werken. Zij is voor die periode 

in dit Nationaal Park gestationeerd 

en kwijt zich met enthousiasme van 

haar taak om voorlichting te geven. 

Bij het reservaat hoort ook een klein 

museum met opgezette dieren. Dat 

klinkt stoffig maar blijkt een leuk 

museum te zijn, waarin de dieren in 

een zo natuurlijk mogelijke omgeving 

worden gepresenteerd, samen met 

soortgenoten. We zien onder andere 

beren, bevers, bizons en everzwijnen 

maar ook heel veel verschillende 

soorten vogels. Al met al een leuk 

De Rode kerk

 Khatyn Memorial 
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museum, waar we met plezier een uurtje rond 

lopen.

We overnachten op het parkeerterrein bij het 

Berezinsky Biosphere Reserve.  Hans heeft in het 

nabij gelegen hotel drie kamers geregeld, die we 

kunnen gebruiken om te douchen. Eigenlijk zouden 

we hier nog een dag langer staan om onder leiding 

van een gids een fi etstocht te maken. Deze tocht 

kan door omstandigheden echter niet doorgaan. 

Daarom vertrekken we de volgende dag en rijden 

we over landelijke wegen verder naar het noorden. 

Weer komen we langs golvende akkers, kleine 

dorpjes met houten huizen en uitgestrekte bossen 

met vooral naaldbomen. 

Braslaw Lake National 
Park

We stoppen even bij wederom een 

oorlogsmonument, dat de vernietiging van een 

dorpje weergeeft. Op de plek van de vroegere 

huizen rest nu slechts een fundament en 

een steen met de namen van de omgekomen 

bewoners. Opvallend vaak zien we de namen 

van grootouders, een volwassen kind en enige 

kleinkinderen. Weer zijn we stil van zoveel 

wreedheid. En we wisten er niets van. Inmiddels 

hebben we begrepen dat er in de Tweede 

Wereldoorlog in Wit-Rusland le� erlijk duizenden 

kleine dorpjes door de Duitsers zijn aangevallen 

en vernield. Veelal was dit als wraak voor daden 

van de Partizanen, die hier vanuit de bossen sterk tegenstand boden. 

In Hlyzbokaye parkeren we even bij twee vrolijk gekleurde kerken. De 

lichtblauwe blijkt een Russisch-orthodoxe kerk met heel veel schilderijen en 

iconen, de gele de rooms-katholieke evenknie. Hierna rijden we verder naar 

Braslaw Lake National Park, in het noorden van Wit-Rusland. Daar heeft Hans 

na wat speurwerk, een nieuw plekje voor de campers gevonden aan de rand van 

een prachtig meer. We blijven er twee nachten staan. 

Op deze niet rij-dag lezen we wat, luieren we wat en maken we een wandeling 

langs het uitgestrekte meer. ‘Ons’ meer maakt deel uit van een verzameling 

grote en kleinere meren, die ooit zijn ontstaan door een gletsjer. Het is er mooi 

en - in deze tijd van het jaar - stil. 

Lees het verdere verloop van deze reis in het volgende CamperReisMagazine.

Braslaw Lake National Park
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CAMPERREIZENCAMPERREIZEN
NAAR	BIJZONDERE	BESTEMMINGEN

C E N T R A A LC E N T R A A L A Z I Ë TIBET kirgizië IRAN		IRAN		Wit-Rusland				Rusland				CHINA		MAROKKO
kazachstan TURKIJE

kirgiziëkirgizië
OEZBEKISTAN

kirgizië IRAN		IRAN		IRAN		kirgizië
r u s l a n d

Rusland				Rusland				Rusland				Rusland				Rusland				

GEORGIË TURKMENISTAN

camperreizen	voor	wie	NIET in	een	groep	wil	reizen©

WWW.EXPEDITIONFAREAST.COM				

OOK	HIER	OVERNACHTEN	OOK	HIER	OVERNACHTEN	… ?

ROUTE EN AFSTAND

De afstand van Vilnius tot Narva bedraagt ongeveer 3.450 km. 

De route loopt door vijf landen. Afh ankelijk van politi eke- of 
extreme weersomstandigheden kunnen zowel het aantal te 

bezoeken landen als ook de aantal kilometers wijzigen.

VOERTUIG

Een reis door deze landen uit de voormalige Sovjet-Unie kan 
met alle campers worden gereden. De camper moet natuurlijk 

in topconditi e verkeren. Rijden op diesel is geen must, goede 
vering en schokbrekers bieden voordelen maar zijn niet drin-
gend noodzakelijk. Een bodemvrijheid van 12 cm is al voldoen-
de. Het is noodzakelijk dat men voor meerdere dagen voor wat 

betreft  eten, sanitair, water en stroom zelfvoorzienend kan zijn.

WEGEN

Het merendeel van de wegen op onze route zijn geasfalteerd. 

Slechts minder dan 1% van deze reis rijden we over niet geas-
falteerde wegen. Vaak zijn de wegen te vergelijken met die van 

ons in Europa. Enkele wegen verkeren nog in “Sovjet conditi e”, 
namelijk opgelapt oud asfalt. De wegen in deze landen hebben 

vaak veel te lijden door de hoge temperaturen in de zomer en 

door de extreme winterse omstandigheden. 

OVERNACHTEN

In Wit-Rusland zijn nauwelijks campings, dit in tegenstelling tot 
het gedeelte van Rusland dat we in deze reis doorkruisen. We 
staan op veilige overnachti ngsplekken, op campings, bij hotels, 
kerken, sportcomplexen of gewoon op een parkeerplaats of iets 
dergelijks en als het maar even kan in de vrije natuur.

REISORGANISATIE

Het Oude Rusland Verkennen is een ‘Individueel Begeleide 
Avontuurlijke Overland Camper Reis’© van Expediti on Far East. 
Deze reizen zijn juist bedoeld voor camperaars die niet in een 

groep wil reizen, en bevatt en geen excursies.
www.expedionfareast.com

CAMPERINFO
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